
Vrijgave Voorlopig Ontwerp

Amerikaweg kruispunten

Inspraak voorlopig ontwerp herinrichting Kruispunten Amerikaweg

De kruispunten Amerikaweg/ Schipholweg en Amerikaweg/Boerhaavelaan zijn acute knelpunten voor

het verkeer. De gemeente Haarlem wil met de herinrichting deze twee kruispunten zo aanpassen dat

de verkeersdoorstroming verbetert. Op basis van een verkenning van drie varianten is gekozen voor

het ontwerp: dat effectief inzet op verkeersdoorstroming met de minste impact op de ruimte en tegen

de laagste kosten. Bij realisatie van dit ontwerp verbeteren de fietsverbindingen ook. Deze variant zorgt

er voor dat:

- de verkeersveiligheid verbetert;

- de prioriteit voor het openbaar vervoer blijft behouden;

- er rekening is gehouden met de ruimtelijke plannen voor Haarlem-Schalkwijk tot 2030;

- met de inrichting van het wegprofiel rekening wordt gehouden met klimaatverandering.

Voor de gemeente is het belangrijk te weten wat bewoners en belanghebbenden hiervan vinden. Daarom

is het voorlopig ontwerp vrijgegeven voor inspraak.

Inspraak

U kunt reageren op het voorlopig ontwerp, per e-mail (antwoord@haarlem.nl) en per brief via gemeente

Haarlem, Postbus 511, 2003 PB Haarlem, t.a.v. Arjen de Boo. Ook als u het met het ontwerp eens bent,

horen wij dat graag. De inspraaktermijn is gestart op 29-3-2019 en eindigt op 17-5-2019. Als u een

zienswijze indient verzoeken wij u om kenmerk 2019/243581 bij u zienswijze te vermelden.

Inspraakbijeenkomst op 17-4-2019

De gemeente Haarlem organiseert een inspraakbijeenkomst op 17 april 2019, van 18:30 tot 21:00 in

Wijkcentrum de Ringvaart, Floris van Adrichemlaan 98. Tijdens deze avond kunt u een toelichting krijgen

op het voorlopig ontwerp. Ook kunt u direct uw inspraakreactie geven. Medewerkers van de gemeente

zijn aanwezig om vragen te beantwoorden.

Let op: uw naam wordt gepubliceerd

Als u een zienswijze indient, zal het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad

daarop ingaan in een ‘nota van antwoord’. Hierin wordt een antwoord gegeven op elk argument dat

in de ingediende zienswijzen naar voren wordt gebracht. In deze nota wordt ook de naam vermeld van

degene die de zienswijze heeft ingediend. De nota wordt bij het definitieve besluit gepubliceerd op de

website van de gemeente.

Mocht u bezwaar hebben tegen het publiceren van uw naam dan kunt u dit vermelden bij het indienen

van de zienswijze.

Voorlopig ontwerp ter inzage

Het voorlopig ontwerp is te bekijken op onderstaande website, onder agendapunt 21:

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2019/19-maart/10:00

Het ligt ook ter inzage in de publiekshal aan de Zijlvest 39. De openingstijden zijn maandag tot en met

vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en donderdag tot 20.00 uur. Tot 11.00 uur kunt u zonder afspraak

langskomen. Na 11.00 uur kunt u het VO inzien op afspraak. U kunt eenvoudig een afspraak maken

door te bellen naar 14 023.
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